
Carpaccio van rode biet, gravad lachs,  
zachtgegaarde zalm en een  

frisse kruidensalade
of 

Tompouce met truffel-roomkaascrème,  
lichtgerookte entrecote en een vijgenjam

Krachtige wildbouillon met  
bospaddenstoelen  

en fijne groene kruiden 

Palet van dagverse vis, kokkeltjes  
en een peterselie-wiitewijnsaus

of 
Rosé gebraden hertenbiefstuk  
met diverse wortelbereidingen  

en een krachtige wildsaus

Een proeverij van 
‘oud-Hollandse-koekjes’  

op eigentijdse wijze geserveerd

Kerstmenu
€ 45,00



Al onze voorgerechten en soepen worden geserveerd 
met brood en kruidenboter

Carpaccio van hert met truffeltapenade  
en gebakken balkenbrij  € 13,75

Tompouce met truffel-roomkaascrème,  
lichtgerookte entrecote en een vijgenjam  € 12,75

Carpaccio van rode biet, gravad lachs,  
zachtgegaarde zalm en een frisse kruidensalade  € 12,75

Arcense mosterdsoep, met mosterd van de IJsvogel,  
een fris bosuitje en uitgebakken spekjes  € 7,00

Krachtige wildbouillon met bospaddenstoelen 
en een quenelle van fazant  € 7,00

Licht gebonden zuurkoolsoep  met Livar spekjes 
en schuim van rookworst  € 6,75

Soepen

Voorgerechten

Tip van 
onze Chef! € 5,25

Broodplankje met rustiek brood,  
kruidenboter en 2 dipjes



Last van een voedselallergie? Laat het ons weten!

Linguine met saus van bospaddenstoelen,  
geraspte Peccorino en gebrokkelde walnoten  € 17,50

Palet van dagverse vis, kokkeltjes  
en een peterselie-wittewijnsaus  € 23,50

Limburgse maishoender gevuld met roomkaas 
en nootjes, omwikkeld met katenspek 
en een Hertog Jan Tripelsaus  € 19,50
Biefstuk van het Friesländerrund 
met pepersaus en diverse gegrilde groente  € 22,50
Kalfssucade in eigen jus met rosé gebraden 
kalfsoester en een rucola-stamppotje  € 23,50

Trio van wild; hertenbiefstuk, wildzwijnshaas, 
stoofpotje van wild en een krachtige wildsaus  € 26,50
Rosé gebraden hertenbiefstuk met diverse 
wortelbereidingen en een krachtige wildsaus  € 26,50

   Wild

   Vlees

   Vis

   Pasta



Parfait van hazelnoot met een crème van  
vanille en Amaretto-schuim     
 € 7,50
Stoofpeertje met vanille-ijs, chocoladebrownie  
en karamelsaus     
 € 7,00

Proeverij van ‘oud-Hollandse-koekjes’  
op eigentijdse wijze geserveerd  € 7,50
Plateau van Binnen en Buitenlandse kaassoorten  € 13,00

Wij kunnen u een bijpassend glas 
dessertwijn schenken € 4,50

Irish coffee  Italian coffee
met Irish whisky & slagroom met Amaretto Disaronno & slagroom

Spanish coffee  French coffee
met Tia Maria & slagroom met Grand Marnier & slagroom

Coffee 43  Baileys coffee
met Licor 43 & slagroom  met Baileys & slagroom  

Latte Machiato (keuze uit 4 verschillende smaken):
Normaal     € 3,20

  

Karamel / Vanille / Witte chocolade   € 3,65

  
Tante Sien Thee en Taart uit Arcen heeft samen met ons een 5-tal 
verse theemelanges uitgezocht die wij graag voor u serveren

Earl Grey Blue Star Rooibos beste mix Happy Fruit 
(zwarte thee)    

Gunpowder Zeevaarders melange
(groene thee) (groene thee)

   Dessert

€ 3,00

€ 7,00

Lekker bij koffie of thee

3 bonbons € 3,00


